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A Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a 2014. 

évi önkormányzati választáson 2014. szeptember 26-án érkezett S.Á. kifogása tárgyában a 

bizottság meghozta az alábbi 

 

határozatot 

 

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottság úgy dönt, hogy a kifogást a Ve. 

220. § alapján elutasítja. 

 

 

A határozat ellen a meghozataltól számított 3 napon belül a Fővárosi Választási Bizottsághoz 

címzett, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott (1145 

Budapest, Pétervárad u. 2.) fellebbezéssel lehet élni.  

 

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, 

továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a 

Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett, de a Budapest Főváros XIV. Kerület Helyi 

Választási Bizottságnál előterjesztett fellebbezést nyújthat be. 

Fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési 

jogkörben hozott határozata ellen személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben 

lehet benyújtani. 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: 

Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét 

(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, valamint a 

kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi 

lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar 

állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más 

szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja 

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának 

nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. Az 

eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.  

 

Indokolás  

 

S. Á. kifogásában kérte, hogy a HVB Rozgonyi Zoltán, mint FIDESZ Magyar Polgári 

Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek polgármester  jelöltje 

vonatkozásában a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés 

tényét és a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontja alapján tiltsa el a panaszoltat a további 

jogszabálysértéstől. 

 

 



A kifogásoló előadta, hogy a 2014. szeptember 25-én a Városligeti Magyar-Angol 

Kéttannyelvű Általános Iskola bejárata előtt elhelyezett állványzaton a panaszoltat 

népszerűsítő választási plakát van elhelyezve. Álláspontja szerint ez sérti a Ve. 144. § (4) 

bekezdését. 

 

 

A bizottság a kifogást érdemben vizsgálta és megállapította, hogy a kifogásoló álláspontjával 

ellentétesen a kifogásolt plakátot nem az épület falán, és nem is a kerítésen helyezték el. 

 

A fentiek alapján a bizottság álláspontja szerint a tevékenység nem sérti a Ve. 144. § (4) 

bekezdését, ezért a bizottság a rendelkező részben döntött. 

 

 

 

A határozat Ve. 220. §-án, 144.§ (4) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 

221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) bekezdésén, 224.§ (1) és (2) bekezdésein, 138.K (307/P) §-

án, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

 

 

  

 

Budapest, 2014. szeptember 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Budapest Főváros XIV. Kerület 

Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

 


